
                                 Literatura obyczajowa 

Klejzerowicz A. - Córka czarownicy – Wyd. 

Prószyński Media  

Małgosia, już jako 22-letnia studentka, przyjeżdża na 

wakacje do swoich przybranych rodziców: Michała i Ady. Po 

kilku dniach pobytu na wsi zachowanie dziewczyny 

wywołuje ich niepokój. Małgosia jest blada, śnią się jej 

koszmary, budzi się z krzykiem, traci apetyt i dobry humor. 

Znika na wiele godzin, nikomu nie mówi, dokąd chodzi… 

                       c.d. „Sekret czarownicy” 

Kolejna po Czarownicy i Córce czarownicy powieść, traktująca o 

poszukiwaniu siebie, własnych korzeni czy może źródeł, z których 

bierze się nasze życie, świadomość i tożsamość.  

Problemy młodego małżeństwa wynikające z odmiennych 

oczekiwań, z banalnych życiowych nieporozumień splatają się z 

potrzebą zgłębienia wiedzy o własnych korzeniach, historii, 

kulturze. 

Lingas – Łoniewska A. – Zakręty losu.  

Tom 1 – Zakręty losu – Wyd. Novae 

Res 

Pierwsza część trylogii o braciach Borowskich. Książka o 

miłości pierwszej, nieoczekiwanej i niezwykłej. Jej siła jest tak 

wielka, że odmienia ludzi i zdarzenia. I chociaż prowadzi do 

zbrodni, odkrywa przed bohaterami blask wielkiej 

namiętności... Katarzyna rozpoczyna życie w nowym 

otoczeniu, gdy nagle pojawia się On… 

      Tom 2 – Braterstwo krwi 

Kontynuacja pierwszej części trylogii o braciach Borowskich. 

Opowieść o tym, że honor, rodzina i miłość są w stanie walczyć 

nawet z największym zagrożeniem. Katarzyna i Krzysztof po 

otrzymaniu mafijnego ostrzeżenia starają się żyć normalnie... 



    Tom 3 – Historia Lukasa 

Ostatnia część trylogii o braciach Borowskich przedstawia 

życie Łukasza „Lukasa” Borowskiego. Gangstera, handlarza, 

mordercy, lecz również ukochanego syna, brata i męża. To 

wycieczka w przeszłość do czasów, gdy Lukas stawiał swoje 

pierwsze kroki „na mieście”, aż w końcu stał się jednym z 

najważniejszych ludzi mafii, świadkiem koronnym i 

odkupicielem własnych win… 

 

Rybałtowska B. – Co to za czasy – Wyd. Axis  

Mundi 

Ciąg dalszy cyklu książek „Bez pożegnania” – tym razem losów 

Zofii i Kasi. Przemiany ustrojowe to tło burzliwych wydarzeń w 

rodzinie Kasi i Zofii. Lata 90. przynoszą zmiany w Polsce, 

tymczasem Zofia staje przed wielką stratą i świadomością, że 

nic nie cofnie mijającego czasu. 

 

Grabowska A. –  Coraz mniej olśnień  – Wyd. 

Zwierciadło 

Trzy kobiety. Trzy sposoby na życie. Jedna tajemnica czy 

może – jedno olśnienie? To powieść o losach Leny, Marii i 

Aliny, które dzieli tak wiele, że nie powinny mieć ze sobą nic 

wspólnego. Oto one: stylistka w magazynie kobiecym, 

kucharka w barze mlecznym i była gwiazda dziennikarstwa. 

Nie wiedzą o sobie, ale są połączone niewidzialną nicią… 

 

 

Schrammer D. – Horyzonty uczuć – 

Wyd. Szara Godzina 

Matylda prowadzi pensjonat w Pobierowie i nawet nie 

przypuszcza, co przyniesie nadchodzące lato. Przyjazd 



wyjątkowych gości sprawi bowiem, że te wakacje będą inne niż wszystkie do 

tej pory. Iwona, Zoja, Aldona zmagają się z problemami życiowymi i 

niezrealizowanymi marzeniami.    

 

Michalik K. – Nie oddam dzieci ! – Wyd. 

Literackie 

Najmocniejsza powieść Katarzyny Michalak. Roztrzaskuje 

serce na kawałki, wzbudza skrajne emocje, wzrusza do łez. A 
przecież ta historia może się przydarzyć każdemu… Michał 

Sokołowski, młody i utalentowany chirurg oddany swojej 
pracy, nie zauważa momentu, w którym staje się ona 

ważniejsza niż rodzina… 

 

             

Literatura  sensacyjna 

Hawkins P. – Dziewczyna z pociągu – Wyd. 
Świat Książki 

Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym 
pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym 
samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów. 

Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają 
w jednym z nich. Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby 

tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni. I nagle widzi coś 
wstrząsającego… 

 

Link Ch. – Gra cieni – Wyd. Sonia Draga 

David Bellino, pozbawiony skrupułów bogacz, otrzymuje 
anonimy z pogróżkami. Mężczyznę od lat prześladują lęki na 
jawie i koszmary we śnie. Tajemnicze wiadomości stają się 

pretekstem do konfrontacji z przeszłością. David zaprasza na 
kolację czwórkę swoich dawnych przyjaciół... 



 

Krajewski M. – Liczby Charona – Wyd. Znak 

Każdy może zostać Bogiem, wystarczy tylko poznać 
odpowiedni kod. Maj 1929 roku. Lwów. Komisarz Edward 

Popielski wyleciał z policji za niesubordynację. Wreszcie ma 
czas na rozwiązywanie zagadek matematycznych i... na 
miłość. Namówiony przez piękną Renatę podejmuje się 

ryzykownego zlecenia i szybko wpada w kłopoty. 

 

 

Wroński M. – Morderstwo pod cenzurą - Wyd. 
Grupa  Wydawnicza Foksal 

Lublin na kilka dni przed 11 listopada 1930 roku jest ogarnięty 

przygotowaniami do patriotycznego święta. Tymczasem redaktor 
naczelny lokalnej prawicowej gazety zostaje brutalnie 
zamordowany we własnym mieszkaniu. Śledztwo prowadzi 

Zygmunt „Zyga" Maciejewski, 30-letni policjant, od którego 
odeszła żona, za to nie opuściły go skłonności do abnegacji i 
pociąg do alkoholu oraz słabość do boksu. Pierwsze podejrzenia 

padają na redaktorów naczelnych dwóch innych lubelskich 
gazet. 

 

Bonda K. – Tylko martwi nie kłamią – Wyd. 
Muza 

 Profiler policyjny musi rozwikłać zagadkę śmierci śmieciowego 

barona, którego ciało znaleziono w jednej z katowickich 
kamienic. Wszystkie poszlaki wskazują na biznesowe 
porachunki, ale Hubert Meyer czuje, że sprawa może mieć 

związek z morderstwem sprzed 17 lat. 

 

 

 



Follett K. – Upadek Gigantów – Wyd. 
Albatros 

 Powieść otwierająca monumentalną epicką trylogię, 

rozgrywająca się na tle burzliwych, kształtujących XX wiek 
wydarzeń, pełna napięcia opowieść o losach pięciu rodzin - 
amerykańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, angielskiej i walijskiej. 

Wydarzenia opisane w "Upadku gigantów" przybliżają okres 
pierwszej wojny światowej, rewolucji październikowej i obrazują 

powstanie ruchu sufrażystek. 

c.d. Zima Świata 

 Akcja książki rozpoczyna się w momencie dojścia Hitlera do 

władzy w 1933 roku, kilka lat po wydarzeniach opisanych w 
UPADKU GIGANTÓW. Pojawiają się tu postacie, których losy 
składały się na fabułę tamtej książki, a także ich dorastające i 

dorosłe dzieci. W Niemczech mnożą się akty przemocy wobec 
Żydów, represje wobec politycznych przeciwników partii 

nazistowskiej. 

Mróz R. – Przewieszenie – Wyd. Filia 

Podhalem wstrząsa seria wypadków w górach. Początkowo 

czarna passa wydaje się jedynie ciągiem pechowych zdarzeń, 
jednak śledczy ostatecznie odkrywają związek między 

ofiarami. Każe on sądzić, że ktoś morduje turystów na 
szlakach. Dochodzenie prowadzi komisarz Forst. Szybko 
zdaje sobie sprawę z tego, że zabójstwa powiązane są ze 

sprawą, nad którą pracował z Olgą Szrebską.  

 

Baldacci D. –Dzień Zero – Wyd. Foksal 

Pierwsza część nowego bestsellerowego cyklu Davida 

Baldacciego! Nowy bohater – podobno najlepszy agent w 
amerykańskiej armii – na tropie niebezpiecznego spisku… 
John Puller jest agentem Wojskowego Wydziału Śledczego i 

otrzymał rozkaz, by zbadać sprawę makabrycznego zabójstwa. 
Pułkownik wywiadu Matthew Reynolds został zamordowany 

wraz ze swoją żoną i dwojgiem nastoletnich dzieci                   
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Literatura popularnonaukowa 

 

Maffeis G. – Czarny bez, mięta, melisa – Wyd. 
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski 

 „Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze 
schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które potrafią nas 

przed tymi schorzeniami uchronić”. 

 W nowej serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny – 
cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości 

lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich w kosmetyce i 
praktycznego wykorzystania w domu. 

 

Ludzie, Pasje, Wartości – rozmowy o 
dokonywaniu wyborów – Wyd. Mobe Polska 

 „Ludzie Pasje Wartości – rozmowy o dokonywaniu wyborów” to 
edukacyjno-wychowawczy projekt wydawniczy przedstawiający 

21 niezwykle ciekawych historii ludzi nauki, kultury, sportu, 
biznesu i powołania. Bohaterowie opowiadają o życiowych 
wyborach, których częstokroć dokonywali już w wieku 16-19 

lat, o wartościach, jakimi się kierowali, oraz o tym, jaki wpływ 
na ich decyzje miały szkoła, rodzina i środowisko. 

 

Julien M. – Za kratami – Wyd. Sonia Draga 

 Mimo upływu lat Maude Julien pamięta jeszcze szczęk żelaza, 
który słyszała, gdy zamykały się za nią kraty luksusowego 
więzienia – ponurej, otoczonej parkiem rezydencji w okolicy 

Saint-Omer, zakupionej przez ojca. Zamknięta w niej żyła 
odizolowana od świata i ludzi, mimowolnie przygotowując się 

do misji, jaką wyznaczył jej ojciec, dygnitarz loży masońskiej. 

 



Riess C. – Naziści schodzą do podziemia - Wyd. 
Replika 

 Wciąż odkrywamy szokujące prawdy o losach nazistów po II 

wojnie światowej. Co jakiś czas powraca pytanie, jak wielu z 
nich udało się ujść nieuchronnej karze za popełnione 
zbrodnie? Jakim cudem pełnili po wojnie eksponowane, 

wysokie stanowiska? Curt Riess przewidział taki rozwój 
wypadków już w 1944 roku. 

 

Koprowski  M.A. – Żołnierze wyklęci: złapali go i 
dostał w czapę – Wyd. Replika 

Kolejny tom wspomnień żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego, pełen historii ludzi, dla których walka 

o wolność ojczyzny z każdym jej wrogiem stanowiła 
oczywistość. Nikt z nich nie zastanawiał się, czy warto. Tak 
zostali wychowani. 

Autorzy relacji zebranych w Złapali go i dostał czapę wiele 
razy spoglądali śmierci w oczy, znosili nieludzkie tortury, 

porzucali domy i rodziny, aby nie dać się złapać. 

 

Koprowski M.A. - Żołnierze wyklęci : przecież to 
dziecko bandyty ! 

 

 "Żołnierze wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!" to zbiór relacji 
tych członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość oraz innych podziemnych organizacji, 

którzy ocaleli; przeżyli i wojnę i wyszli cało z ubeckich więzień 
czy katowni. Wielu z nich otwarcie mówi, że to, że żyje, 
zawdzięcza wyłącznie szczęściu. 

 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 

 


